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Kopie: Ing. Vladislav Jetenský, ředitel školy

Neomezujte existenci SPŠE V Úžlabině
Vážená paní doktorko,
nepříjemně mě překvapila informace o neprofesionálním postupu, jehož cílem má být de
facto likvidace školy SPŠE V Úžlabině. Neakceptovatelná je podle mého názoru nejen
samotná snaha o sloučení školy, ale také o nekompetentní přístup zástupců zřizovatele.
SPŠE je kvalitní vzdělávací zařízení, kterých je nedostatek, a důvody k jejímu sloučení
(či spíše zrušení) považuji za neobhajitelné.
Naše společnost Liberix se věnuje vzdělávání žáků, studentů i učitelů a SPŠE je naším
partnerem. Aktivně a úspěšně se zapojila do mezinárodního projektu INGOT, jehož cílem
je podporovat využívání informačních technologií v různých výukových předmětech.
Zatímco jinde se zuřivě testuje za státní peníze, kolegové ze SPŠE vědí, že studenty je
možné k výkonům motivovat jinak než sběrem bodů. Díky nim se o projektu INGOT
dozvěděli další učitelé.
Škola je inovativní také v dalších oblastech – šetří veřejné rozpočty tím, že používá volně
dostupný software. Kancelářský balík LibreOffice je dostupný zdarma a splňuje všechny
požadavky na výuku. SPŠE ho používá a ušetřila tak mnoho desítek tisíc (minimálně) za
licence MS Office.
Mnoho odborníků, kteří jsou úspěšní v oblasti informačních technologií, získalo své
vzdělání na SPŠE V Úžlabině. Ke zjištění tohoto faktu stačí použít Google. Právě tito lidé
patří mezi vysoce kvalifikované profesionály, kteří nejenže nikdy nebudou čerpat podporu
v nezaměstnanosti a jinak zatěžovat státní rozpočet, ale budou naši společnost obohacovat –
a to nejen odváděním daní. Jejich cesta začíná třeba právě na „Úžlabině“.
Vážená paní doktorko,
vyzývám vás, abyste nepodporovala a nedopustila jakékoliv omezení provozu této školy.
Poškodilo by to nejen studenty a zaměstnance, ale v důsledku nás všechny.
S pozdravem
Mgr. Vlastimil Ott, ředitel Liberix, o.p.s.
vlastimil.ott@liberix.cz
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